
 
 

Příloha č. 3: Kritéria pro věcné hodnocení 

Číslo výzvy MAS: 4 

Název výzvy: Sociální bydlení 

Číslo kritéria 1 

Název kritéria V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodovací kritérium se vztahuje k  hlavním rizikům v realizační fázi a ve fázi 
udržitelnosti. Bude podpořen projekt, u nějž jsou v Žádosti o podporu a ve Studii 
proveditelnosti uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a 
způsoby jejich eliminace. 

Bodové 
hodnocení 

10 Žadatel uvedl dostatečně podrobně a reálně hlavní rizika. 

5 Žadatel uvedl pouze některá rizika/uvedl rizika pouze v některé fázi 
projektu/neuvedl nebo uvedl pouze částečně způsob eliminace rizik. 

0 Žadatel neuvedl dostatečně podrobně a reálně všechna rizika v realizační 
fázi i ve fázi udržitelnosti a způsob jejich eliminace. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 2 

Název kritéria Délka realizace 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k délce realizace projektu. Principem 
nastavení kritéria je zvýhodnění projektů se zkrácenou dobou realizace, tzn. doba 
od předpokládaného data zahájení fyzické realizace projektu do podání Žádosti o 
platbu. Do celkového počtu měsíců realizace se započítává každý měsíc, v němž byl 
projekt realizován, byť by se jednalo o jeden den. Pokud žadatel v rámci realizace 
tyto termíny nedodrží, může to v konečném důsledku vést až k odejmutí dotace! 

Bodové 
hodnocení 

15 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá do 12 měsíců včetně.  

10 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 13 do 18 měsíců. 



 
 

5 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá od 19 do 24 měsíců. 

0 Realizace projektu, tzn. doba od data zahájení fyzické realizace projektu do 
data podání Žádosti o platbu na MAS, potrvá déle než 24 měsíců. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 3 

Název kritéria Výše celkových způsobilých výdajů projektu 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k výši celkových způsobilých výdajů projektu. 
Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů s nižšími celkovými způsobilými 
výdaji. Relevantními celkovými způsobilými výdaji projektu pro hodnocení tohoto 
kritéria jsou výdaje vztahující se k datu podání projektu. 

Bodové 
hodnocení 

10 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše do 2.000.000,- Kč včetně. 

5 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 2.000.001,-  – 3.000.000,- 
Kč. 

0 Celkové způsobilé výdaje projektu dosahují výše 3.000.001,- Kč a více. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost 

 

Číslo kritéria 4 

Název kritéria Počet sociálních bytů 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 
Bodovací kritérium se vztahuje k počtu sociálních bytů. Bude podpořen projekt, 
jehož realizací vznikne vyšší počet sociálních bytů. Údaje budou uvedeny v Žádosti o 
podporu a ve Studii proveditelnosti. 

Bodové 
hodnocení 20 Projekt podpoří více než 2 sociální byty. 



 
 

10 Projekt podpoří 2 sociální byty. 

0 Projekt podpoří 1 sociální byt. 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost o podporu, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 5 

Název kritéria Počet lůžek na byt 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 
Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k počtu lůžek na sociální byt 
vybudovaný projektem. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů 
s vyšším průměrným počtem lůžek na vybudovaný sociální byt. 

Bodové 
hodnocení 

15 Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 2 a více lůžek 
na byt 

10 Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1,5-1,9 lůžka na 
byt 

5 Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1,1-1,4 na byt 

0 Projekt vytváří v průměru uvedený počet lůžek na byt 1 lůžko na byt 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 6 

Název kritéria Bezbariérový přístup 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k bezbariérovému přístupu k 
sociálnímu bytu. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění projektů, u nichž 
bude u všech nově vybudovaných sociálních bytů zajištěn bezbariérový 
přístup. Bezbariérovost může být řešena v rámci projektu. 

Bodové 
hodnocení 10 K vybudovanému sociálnímu bydlení je zajištěn bezbariérový přístup 



 
 

0 K vybudovanému sociálnímu bydlení není zajištěn bezbariérový 
přístup 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Studie proveditelnosti 

 

Číslo kritéria 7 

Název kritéria Dostupnost objektů občanské vybavenosti 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k dostupnosti občanské vybavenosti z 
vybudovaných sociálních bytů. Principem nastavení kritéria je zvýhodnění 
projektů, u nichž bude z vybudovaných sociálních bytů zajištěna dostupnost 
občanské vybavenosti - školská zařízení (mateřská škola, základní škola), 
zdravotní a sociální péče (praktický lékař, sociální služba), prodejna potravin, 
zastávka veřejné hromadné dopravy, pošta v okruhu 1,5 km. Hodnotí se míra 
dostupnosti, tzn. počet objektů občanské vybavenosti ve stanovené 
vzdálenosti. Při dokládání dostupnosti je nutné přiložit situační plán s 
vyznačením vzdáleností objektů občanské vybavenosti od vybudovaných 
sociálních bytů. 

Bodové 
hodnocení 

10 Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 5 a více 
objektů občanské vybavenosti 

7 Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 3-4 objekty 
občanské vybavenosti 

3 Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nachází 2 objekty 
občanské vybavenosti 

0 Ve vzdálenosti do 1,5 km od sociálního bydlení se nenachází žádný 
nebo se nachází 1 objekt občanské vybavenosti 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Žádost, Studie proveditelnosti, Situační plán 

 

Číslo kritéria 8 

Název kritéria Možnost využívání terénních sociálních služeb 

Přiřazení 
funkce Hodnotící 



 
 

Popis kritéria 

Bodové hodnocení kritéria se vztahuje k možnosti využívání terénních 
sociálních služeb uživateli sociálních bytů. Principem nastavení kritéria je 
zvýhodnění projektů, u nichž bude zajištěna možnost využívání terénních 
sociálních služeb. Realizátor projektu prokáže, že obyvatelé bytů budou mít 
přístup k terénním sociálním službám. Toto lze prokázat smlouvou o smlouvě 
budoucí nebo dohodou s registrovaným poskytovatelem terénních sociálních 
služeb nebo písemným příslibem ze strany poskytovatele, že je připraven 
obyvatelům sociálních bytů terénní služby nabídnout a poskytovat. 

Bodové 
hodnocení 

10 V místě realizace projektu je zajištěna možnost využívání terénních 
sociálních služeb 

0 V místě realizace projektu není zajištěna možnost využívání terénních 
sociálních služeb 

Určení hlavního 
zdroje 
informací 

Smlouva o smlouvě budoucí, dohoda, písemný příslib 

 


